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Rektora Politechniki Opolskiej

z dnta

77

styczniaZ\Ż}

r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczeń
dla studentów Politechniki opolskiej
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 95 ust. 2 ustawy z dnta 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyŻszyn i nauce (Dz. U' poz' 1668, z pożn. zm.) oraz art.281 ustawy z dnia
3lipca 2018 r' Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce
(Dz. U. poz. 7669, z póżn. zm.), w porozumieniu z samorządem studenckim oraz Samorządem
doktorantów, Z ar z ą d za się co następuje:

$ 1. W Regulaminie ślł'iadczeridla studentów Politechniki opolskiej (wprowadzonym

zarząd'zenlemnr 5Ż12019 l{ektora Politeclrniki opolskiej z dnta 6 września 20i 9 r.) wprowadza
się następuj ące zmiany:

1)

w $ 1 ust. 25 otrzymuje brzmienie:

^-

)-

,,25. Swiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5, za dany miesiąc, wypłacane są do ostatniego

dnia danego miesiąca. niezwłocznie po przekazanił przez Ministerstwo Nauki
i Szkolrlictr.va Wyzszego nliesięczne.j transzy' Środkow finansowych na Świadczenia dla
stuclentÓw. Swiaclczen ta zapażdziernik wypłacane są łącznie ze świadczeniami za listopad.

Swiadczeniazamarzec dla studentow rozpoczynających studia w semestrze letninr (nabor
lirtowy) będą wypłacane łącznie zę świadczeniami za kwiecień. Informacje o terminach
wypłat będą zamieszczane na stronie internetowej Centrunr obsługi Studenta.";

2) w$2:
a) ust. 23 otrzymuje

brzmienie:

.'23. .Iezeli miesięczllv dochóclnir osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium
socjalne nie przekracza kwoty okreŚlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnl,a 1Ż marca

2004 r. o pomocy społecznej, student ZobowląZany jest do dołączenia do wniosku
o przyznante stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenla Z ośrodka pomocy
społecznej lub z centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia oŚrodka
pomocy społecznej w cęntrltm usług społecznych) o sytlracji dochodowej i majątkowej
swoje.j i rodziny.

W przypadku braku takiego zaświadczenia Komisja Stypendiaina odmawia przyznanla
stypendium socj alnego.
W przypadku przedłozenia zaświadczenia. z treściktórego wynika, ze student nie korzysta
'zę śwtadczeń pomocy społecznej lub nie figurrrje w rejestrze oŚrodka pomocy społecznej
1ub centruln usług społeczlryclr, Komisja Stypendialna odmawia pr'Zyznatla stypendium
soc.jalnego.

obowiązek przedłoŻenla zaśwladczenia dotyczy rowniez cudzoziemców mogących
irbiegać się o stypendium socjalne.",

b)

ust. 24 otrzymuje brzmienie:

o przyznanie stypendium socjalnego
zaświadczenia z oŚrodka pomocy społecznej 1ub z centrum usłr"rg społecznych (w przypadku
przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych) o sytuacji
dochodowę.j i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student
w sposob przekonujący udokumentował żrodłautrzymania rodziny (np. udokumentował
uzyskiwanie dochodow wymienionych m.in, w ust. 20), Komisja Stypendialna moze
przyznac str-rdentorvi stypendiLrm soc.jalne.
".Ż4' JeŻeIi pr7'yc'Zyl1y niedołączenia do wniosku

przez Komis.ję Stypendialł'rą. ze student nie r"rdokr-rmentował Żrodeł lttrzymania
swojej rodziny w sposob wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznanta
stypendir-un socj alnego. "l
['Jztrarrie

3)

w $ 4 ust.38 otrzymuje brzmienie:

.'38. Student składa.!ący wniosek <l przyznanie st1'pendium rektora z tytułu osiągnięć
traukorvych, jest zobow'iązany przedłoż1,ćprodziekanowi ds. dydaktyki swojego wydziału
w1'drukowany z systemu USOSweb wniosek o przyznanie stypendium rektora
z wykazanymi osiągnięciami naukowyml, zawterający szczegołowy opis tych osiągnięć,
wtaz Z kompletem dokumentow potwierdzających wykazane osiągnięcia, zgodnie z ust. 39.
Prodziekan ds. dydaktyki danego wydziału dokonuie oceny merytorycznej osiągnięĆ
rraukowych, wykazanych i udokumęntowanychprzez studenta. składając podpis na wniosku
studenta.

Doktorant skłacla.jący wtliosek o przyznanie stypendium ręktora z tytułr"r osiągnięć
nar:kowych, jest zobowiązany przcdłozyc kierowrrikowi studiow doktoranckich wniosęk
o przyznanie stypendiunl rektora z wykazanymi osiągnięciami naukowymi, zawierający
szczegołoi.vy' opis tych osiągrrięĆ, wraz z kompletem dokumentów potwierdzających
wykazane osiągnięcia. zgodnie z ust' 39. Kierownik strrdiow doktorarrckich dokonu.je oceny
merytorycznej osiągnięć naukowych, wykazanych i r-rdokumentowanych przez doktoranta"
składając podpis na wniosku'".
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Ż. Zarządzenie wchodzi w Żłcte z dniem podpisania'
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